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SPIRIT MESOTIST
Destinul m-a luat de mana intr-o zi si m-a adus din nou la scoala...Se intampla acum 8 ani !De cealalata
mana ma tinea strans fiul meu incercand sa ma imbarbateze din priviri. Curaj mama suntem in clasa a V-a
la Mesota!
Prin clasa mea s-au perindat sute de parinti, absolventi sau doar prieteni ai colegiului. Oare am visat sau
chiar s-a intamplat sa am la romana de scris un eseu despre spiritul mesotist , la mate sa calculez aplicand
tot felul de formule un buget pentru proiectul de extindere pe care trebuia sa-l pregatesc pentru ora de
educatie antreprenoriala ? Iar la ora de dirigentie sa povestim despre intamplarile din trecut ,
nazdravaniile din anii de liceu,obligatia de a purta uniforma, cordeluta .... mandria cu care majoritatea
afirmau ca au studiat sau ca au absolvit Mesota. De fiecare data revin cu bucurie si emotie la scoala
generatii de absolventi si retraiesc alaturi de profesorii lor clipe de neuitat. Povestesc cu emotie cum au
reusit in viata si ce a insemnat pentru ei scoala cum le-a schimbat destinul un profesor sau altul ....
Dar mai bine sa-i las pe ei ......
„Pentru ca trecutul Colegiului se converteste in prezent, acest locas de cultura, cu o istorie centenara
greu de definit, a avut si are un spirit – „Spiritul mesotist”...el isi dovedeste existenta in performanta si
perfectiune, in traditie si noutate, in decenta si seriozitate, in solidaritate si incredere .”
Prof. Octavian Polexa – Director Col.Nat.”Dr.Ioan Mesota”
„In 1968 scriam in proaspat infiintata revista LICARIRI , un reportaj din San Francisco, despre fenomenul
hippies , si el proaspat in America, imaginar (de altfel se si subintitula "reportaj imaginar si totusi real"),
va dati seama eu eram in clasa a XI-a iar Romania era atunci in "lagarul comunist".
Erau oricum anii (re)deschiderii culturale spre un trecut dar si prezent occidental, ne recuperam scriitorii:
Lucian Blaga, Ion Barbu, Arghezi, artistii: Brancusi, traditia. Noi, elevii de atunci, ne impartaseam bucuriile
culturale in revista liceului. Profesorul de limba romana, Ion Goia, secretarul de redactie, fiind si dirigintele
clasei ne incuraja. Astfel in acelasi numar de revista (nr.2 din 1968) cu reportajul imaginar, Dana Cretu scria
despre manastirea Agapia, Octavian Tabacaru in poezia "Plus infinit" ii aducea un omagiu lui Brancusi iar
senatorul din Parlamentul Romaniei de astazi, elevul de atunci, Dan Mircea Popescu evoca Biserica
Neagra.In afara unei foarte bune pregatiri scolare, exista in scoala o emulatie culturala si se transmitea si
o incredere civica brasoveana extraordinara care mie mi-au fost de mare folos, pe de-o parte seriozitatea
pregatirii din liceu s-a reflectat in admiterea la facultatea de arhitectura iar pe de alta parte lipsa unui
complex de provincie m-a integrat perfect, chiar ca o concesie, in Bucuresti. Tuturor acestor "beneficii" eu
le spun "spirtit mesotist". Au trecut multi ani de atunci, s-a schimbat in Romania o "oranduire", eu am
ajuns chiar sa vizitez San Francisco, scoala si-a mai pierdut din teren la propriu( incercam acum sa-l
recuperam prin "densificare") dar bucuria acelor ani de acumulari si vise ma incerca inca „
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„Atunci cand vorbim despre Colegiul National Dr.Ioan Mesota vorbim despre performanta.
Indiferent de schimbarile bulversante ce au avut loc in sistemul de invatamant romanesc in ultimii 20 de
ani, spiritul si rezultatele mesotistilor s-au mentinut la standarde foarte inalte. Si asta datorita traditiei
acestei scoli deosebite care impune realizari exceptionale. Atat elevii , cat si cadrele didactice , au calitati
marcante care aduc plus valoare pentru aceasta institutie.Am fost olimpic si am ramas legat ca intr-o
fratie de cei care au rezultate. De aceea, fiindca viata m-a asezat intr-o postura prin intermediul careia pot
sa ajut, am facut-o si o fac in continuare cu mare drag pentru cei de la Mesota. Sunt convins ca prestigiul
si gloria acestui colegiu se vor afla si de acum incolo pe o panta ascendenta si vor da nastere unor noi
generatii care sa straluceasca in toate domeniile de activitate pe care le vor alege !”
Senator Florian Staicu
„Emblema liceului o formeaza oamenii, sufletele si caracterele care au definit cei 140 de ani de
istorie,generatiile de profesori carora li se datoreaza respectul de sine (...)competitivitatea si
identitatea.....”
Sorin Ducaru – reprezentantul Romaniei la NATO- promotia 1982
„Liceul dumneavoastra este foarte important pentru orasul nostru fiind unul din pilonii de baza ai
invatamantului preuniveritar brasovean. Nu de putine ori am avut ocazia sa aud aprecieri elogioase la
adresa lui din partea unor persoane importante din tara si din strainatate. Atunci am simtit si eu ca sunt
parte din colegiu si , de cand domnul director mi-a propus sa devin membru al Asociatiei mesotistilor , ma
simt obligat sa fac tot ceea ce este necesar pentru realizarea proiectelor pe care vi le propuneti.....”
George Scripcaru – Primar
„Sunt impresionat de modul in care este descrisa perioada din viata frumoasa a generatiilor acestui
colegiu. Am fost elev patru ani – promotia 1998- si ma bucur ca am reusit sa port numele lui si in afara
granitelor tarii.Sunt mandru ca sunt MESOTIST!
Au fost cei mai frumosi ani....”

Bildea Victor Cosmin- promotia 1998

„Dupa mai bine de 20 de ani....ma bucur ca ma regasit Mesota si ca stindardul este la fel de sus ca acum
cativa ani! Iubiti liceul pentru ca va ofera si va va oferi cele mai frumoase momente din viata! Cu sau fara
tezele sau examenele de rigoare...
Si un salut special cu toate multumirile profesorilor mei !”
Maria Tanase
As vrea sa trasmit cele mai calde urari de bine tuturor mesotistilor, fie in tara sau pe Glob, mai ales fostilor
mei colegi; de asemenea calduroase salutari si imbratisori domnilor profesori, printre care se numara Dl.
Bodea, Dl. Raducanu, Dra. Burcea, Dra. Sosu, Dna. Micu, Dna Taras si Dna Mitrica. As vrea sa le multumesc
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din suflet pentru dragostea pe care au depus-o de fiecare data cand au venit la clasa. Tin minte ca A-ul,
clasa de uman prin excelenta, era cea mai galagioasa, impetuoasa, dar si cu cele mai mari medii .NU
dadeam noi prea mare atentie materiilor de real, dar uite-ma acum la o universitate de elita din
Melbourne Australia, studiind microbilogia si biologia moleculara. Pentru aceasta ii multumesc Dnei
Mitrica, chiar daca la acel moment nici nu ma gandeam sa urmez o cariera in biologie.Dar sunt sigura
acum ca a fost cea mai buna decizie. De asemenea studiez Spaniola, si aceasta cere multumiri doamnei
Taras. Si nu in ultimul rand, multumiri Dnei Micu pentru "pregatirea" la engleza. Fara dubii, cultura
generala pe care am acumulat-o la Colegiul National Dr. I. Mesota m-a ajutat sa excelez in toate domeniile
de studiu pe care le-am ales si nu numai. Pentru cei care inca mai traiesc frumosii ani de liceu, bucurati-va
de ei si de viata!!!!Multumesc
Andreea Iuga - Melbourne
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